
LES NOSTRES TARIFES 
 

Escolleixi el Pla que millor s’adapti a les seves necessitats. 

 

      
 
                    

 

 

 

 

Solució de gestió  immobiliària 
(sense limitació  d’immobles)          

Actualitzacions 
(les últimes  novetats de  Homexpert)          

Formació Homexpert 
(formació de  l’eina)          

port online (eina de suport  tècnic)          

Pàgina web en  4 idiomes 
(segons models  presentats al  client)          

Hosting Web          

Domini .com 
(.net, .org o .eu)          

Posicionament  del web 
(5 paraules claus  per idioma)          

Correu  electrònic (5 bústies 
segons  domini)          

BRONZE 
PLAN 

SILVER 
PLAN 

GOLD 
PLAN 

150€ 
mensual 

200€ 295€ 
mensual mensual 



 

CONDICIONS GENERALS 
 

 

• Forma de pagament mitjançant domiciliació bancària. IGI no inclòs. 
• Contracte de permanència d’1 any 
• Tarifes subjectes a canvis per actualitzacions 
• Desprès del primer any, en cas de cancelació del contracte, la pàgina 

web i el domini seran propietat del client i se li propporcionarà les 
còpies adients 

• Els serveis prestats per Andorent s’entenen contractats per 
mesualitats complertes. El servei mai es facturarà de manera 
proporcional, a excepció de la primera mensualitat per l’alta dels 
nous serveis prestats, que es facturarà pels dies de serveis prestats 
en aquell primer mes. 

• La sol·licitud de baixa dels servei haurà de realitzar-se amb suficient 
antelació i serà atesa d’acord als següents terminis:  

o Si la sol·licitud de baixa es produeix entre els dies 1 i 21 del 
mes, la cancel·lació dels servei tindrà lloc al dia 30 del mes en 
curs i s’haurà de liquidar la totalitat de la factura emesa. 
Andornet no facturarà els serveis del següent mes. 

o Si la sol·licitud de baixa es produeix entre els dies 21 i 31 del 
mes, els seus efectes trindran lloc el mes següent, cancel·lant 
les serveis al termini de dit mes, i procedint Andornet a 
facturar la totalitat de la mensualitat dels següent mes. 

 

 


